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Επιταχύνοντας ένα σύστημα. 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ηρεμεί μια ομογενής ράβδος ΑΒ, 

η οποία μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από κατακό-

ρυφο άξονα ο οποίος διέρχεται από το άκρο της Α. Το άκρο 

της ράβδου Β,  συνδέεται μέσω ιδανικού νήματος, με ένα υ-

λικό σημείο Σ μάζας m=10kg, όπου η διεύθυνση του νήματος 

είναι κάθετη στη ράβδο. Τη στιγμή t0=0 ασκούμε στο σώμα Σ 

μια σταθερή οριζόντια δύναμη F=5Ν στη διεύθυνση του νή-

ματος, με αποτέλεσμα το σώμα Σ, ακολουθώντας συγκεκρι-

μένο οδηγό, να κινείται στην αρχική διεύθυνση x του νήμα-

τος. Η ράβδος έχει μήκος 3m  ενώ παρουσιάζει ροπή αδράνειας ως προς τον άξονα περιστροφής της Ι=12kgm2. 

i)  Να βρεθεί ο αρχικός ρυθμός μεταβολής της στροφορμής ως προς τον άξονα περιστροφής: 

α) Του συστήματος ράβδου- σώματος Σ 

β) Της ράβδου ΑΒ. 

ii) Αν τη στιγμή t1=2s το σώμα Σ έχει ταχύτητα υ1=0,87m/s, να βρεθεί η γωνιακή ταχύτητα της ράβδου τη 

στιγμή αυτή. 

iii) Να υπολογιστεί η στροφορμή του συστήματος ως προς τον άξονα περιστροφής της ράβδου, τη στιγμή 

που το σώμα Σ έχει μετατοπισθεί κατά Δx2 =1,2m, έχοντας ταχύτητα υ2=1m/s.  

 Δίνεται ότι ένα υλικό σημείο το οποίο κινείται με ταχύτητα υ, παρουσιάζει ως προς ένα 

τυχαίο σημείο Γ, στροφορμή μέτρου L=mυ∙d, όπου d η απόσταση του σημείου Γ από τον 

φορέα της δύναμης, με κατεύθυνση όπως στο σχήμα.  

Απάντηση: 

i) Στο διπλανό σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι οριζόντιες δυνά-

μεις που ασκούνται σε ράβδο και σώμα Σ.  Εφαρμόζουμε 

για κάθε σώμα το 2ο νόμο του Νεύτωνα: 

Σώμα Σ:    ΣF=mα → F-Τ=mα (1) 

Ράβδος:     Στ=Ι∙αγων → Τ΄ℓ=Ι∙αγων (2) 

Όπου Τ=Τ  ́ενώ όλα τα σημεία του νήματος αποκτούν 

την ίδια επιτάχυνση, άρα α=αΣ=αΒ=αγων∙ℓ, οπότε: 
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Οπότε από την (1) βρίσκουμε � = � − �
 = 5� − 10 ���� � ≈ 0,6� = �′ 
Έτσι για τους ρυθμούς μεταβολής της στροφορμής, ως προς τον άξονα περιστροφής στο Α, θα έχουμε: 

Για το σύστημα: 

�!"dt 	%&,' = ()*+,' = � ∙ ℓ = 5 ∙ 3 ./��/�� = 15 ./��/�� 

Για τη ράβδο: 

�!"dt 	0,' = ()' = �1 ∙ ℓ = 0,6 ∙ 3 ./��/�� = 1,8 ./��/�� 

Και οι δύο αυτοί ρυθμοί είναι διανύσματα, κάθετα στο επίπεδο της σελίδας, πάνω στον άξονα στο Α, με 

φορά προς τα μέσα, όπως στο σχήμα. 

ii) Ο παραπάνω ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του συστήματος παραμένει σταθερός στο χρονικό διά-

στημα από 0-t1, αφού στο σύστημα ασκείται σταθερή εξωτερική ροπή, η ροπή της δύναμης �⃗. Αλλά τότε: 

�4567%&,' = �8597%&,' = � 5:;<=:;%&,' = 15 ./��/�� → 

"%&,� = 15>� = 15 ∙ 2 ./��/� = 30 ./��/�. 
 Όμως τη στιγμή t1 το σώμα Σ έχει στροφορμή, ως προς τον άξονα περιστροφής στο 

άκρο Α, μέτρου: 

LΣ,1=mυ1ℓ=10∙0,87∙3kg∙m2/s=26,1 kg∙m2/s 

Όμως τα διανύσματα και των δύο στροφορμών, βρίσκονται πάνω στον άξονα περιστροφής με φορά προς 

τα έξω, οπότε: 

"%&,� = "@,� + "0,� → 

"0,� = "%&,� − "@,� = 30 ./��
� − 26,1 ./��

� = 3,9 ./��
�  → 

"0,� = �B� → B� = "0,�C = 3,912 D
!� = 1340 D
!� = 0,325 D
!�      
Ίδιας κατεύθυνσης με την στροφορμή της ράβδου. 

iii) Για μετατόπιση του σώματος Σ κατά Δx2, η ασκούμενη δύναμη παράγει έργο: 

WF=F∙Δx2=5∙1,2J=6J 

Συνεπώς το σύστημα στη θέση αυτή θα έχει ολική κινητική ενέργεια ίση με 6J! 

Το σώμα Σ όμως έχει στη θέση αυτή, κινητική ενέργεια: 

E@,� = 12 �F�� = 12 10 ∙ 1�G = 5G 

Οπότε η ράβδος θα έχει κινητική ενέργεια Κρ,2=Κολ,2-ΚΣ,2=6J=5J=1J. Όμως: 

E0,� = 12 CB�� → 
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B� = H2E0,�C = H2 ∙ 112 D
!� = 0,4D
!/� 

Και η στροφορμή του συστήματος, θα προκύπτει από το άθροισμα των δύο επιμέ-

ρους στροφορμών, με την ίδια κατεύθυνση, όπως στο σχήμα και μέτρο: 

"%&,� = "@,� + "0,� = �F�ℓ + �B� → 

"%&,� = 10 ∙ 1 ∙ 3./��/� + 12 ∙ 0,4./��/� = 34,8 ./��/�  
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